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10 Ocak 2020 tarih 13902 nolu ABD Baskanlık Kararnamesine İliskin

7 Aralık 2020 tarihli OFAC SSS'ler Bitgilendirmesi

ABD tarafından İran'a yönelik yaptınmlaı, 10 Ocak 2020 tarilıli l3g02 sayılı Başkanlft
Kararnamesi ile önceki sektörlere ek olarak İran'rn tekstil, madencilik, inşaat sektörleri ve
inıalat faaliyetleri içerecek şekilde genişletilmiş, 08/10/2020 tanlıinde ise ajıgeçen başkarılık
kararnamesinde savılan sekörlere haır finarıs sektöru de dahil edilerek. harr,daki 18 bankanın
ikincil YaPtınmlar aÇısından SDN (Specially Designated Nationals and Blocked persons List)
li stesine alıırdığı açıklanmıştır.

Bilindiğ üzeleaYaptırımlann açıklanmasırun ardından ABD Hazine Bakanlığı yabancı
Varlıkları Koruma Ofisi tarafindan yaptnımlarrn nasrl yorumlanacağna ilişkin Sıkça SoıulanSorular (-sSS) K*ılavuzları yayııılaımaktadır. Bıİ dogn:ltuda, adıgeçe, Başkanlık
Kararıraınesindeki hususların nasıl yorumlanacağına ilişkin SSS,ler oıılzİzozo tarihinde
yayrnl anırıış olup, S§ S' lerin incelenmesinden

' Gerge\ ve ttizel kiŞilerin İiaıı yargı organlannda yargılanmaları ile mahkeme
m asrafl arı, avukatlık ücretl eri, bilirki şi ücretleıi,

' İraır'a veYa iraıı'darr yapılacak her ttırİtı seyahate ilişkin kara, hava ve denizyolu
seyahat ve nakliye ücretleri,

' han'da ikamet edenlerin İian dışından her ttirlü sağlık hizmeti almasına yönelik
ödemeler,

' İran'da ikamet edenlerin han dışında alükları akadeınik eğtimlere ilişkin
öcernelerin

İr'an finansal sistemine uYgulanan yaptınmlardaıı isüsna kapsamında olduğu a_ıılaşılmakta vebu iŞlemler iÇin haır finans sektorıınde yasaklaırmış tJİ" bulunan ığ uaı*a ile işlem
YaPılmasına izjıı verilmektedir. oFAC duyuıusund" 

"İr;;İ;f*;';ö;;, tanrmrnrniian'daki banka ve sigorta firmaları ile d<ıviz bıırolannİdu krp.uyr.uğ ifade edilmektedir.
insani ticarete iliŞkin tanımlamada, iran'daki ilaç, tıbbi clhaz,medikal bakrm, hijyen vetemizlik ürünleri, sabun, el temizleyicileri, solunum 

"ıL'İ^,vaııtilatör, 
iş guvenliği ekipınanı,kadın Pedi, Çocuk bezi, bebek ve çocuk bakİm tırıııılerinin yan r"uh*ia, İ rıı*rİu.uı. olması,ihraÇ edilmemesi (İran'a doviz kazandıımaması) kaydıyİa han'da üretiminin yaptırımlardanistisna tutulacağ ifade edilmelıiedir.

OFAC SSS'inde BaŞkanlık Kararnamesinde iran'la işleme girilmesi halinde yaptıırma
tabi tutulabileceği ifade edilen sektörlere ilişkin yapılan tanımüamalar ise aşağdaki gıbidir.

. İnşaat sektörü

İran ekonomisinin inŞaat sektöı'j ifadesinden yerinde geliştirme dahil clmak üzere bina.,,ei,a
YaPılan imal etmek,_Şekillendirmek veya oüuşturmJiçin parça veya malzemelerin iian,daiiretilmesi, tedarik edilınesi, tasarlanması, çerçevelenmesi vİya dtızenlenmesi, han,da konut,
ticaıi veYa kuruınsal binalaırn nontajı veya inşası, konut, ticari veya kurunısal binaların ilaveiŞleri, eklemeleri, değiŞiklikleri, bakımı ve onarımlan için geçerli olduğu anlaşılmaktadır.

o İnşaat Sektöründeki Mat ve Hizmetler

YaPı malzemeleri, beton, iskele, asansörler, vinçler, koırveyörler ve malzeme taşıma için
mekanize ekiPınanlann İran inşaat sektönine temini durumunda yaphrıın riski bulunmaktadır.Iran ekonomisinin inŞaat sektöründe faaliyet gösteren kişilerin kişisel güvenliğinin
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korunmasını ve yaralanmalannın önlenmesini sağlayan mallar, kişisel koruyıcu ekipnran,
guveniik ciiraziarı ve aiarm sistemieri dahii oimak üzere bu taııımın dışında tutuimuştur.

Patlatma, yıkım, tarama, elektrik işleri, ftazı, duvarcılık, sıhhi tesisat, arma, kaynak, bina safişı,
tasarım-inşa danışmanlığ ve inşaat yönetiıni hizmetlerinin İian inşaat sektörüne temini
durumunda yaptınm riski bulunmaktadır. İran ekonoınisinin inşaat sektörilııde faaliyet
gösteren kişilerin kişisel glivenliklerinin konınmasını ve yaralanmalarının önlenmesini
sağlayan hizmetler, temizlik, güvenlik denetimleri ve yukanda açıklanan koruyucu mallann
kullanımı için gerekli hiznetler bu tanımın üşında tutulmuştur.

ı Mıden sektörü

İran ekonomisinin maden sektoru ifadesinden İran egemenlik sahasında yeraltı ,,,e yerüstündeki
nıaden cevherleri, kömilr, değerli taşlaı, veya diğer ırıineraller veya jeolojik malzemeleriıı
çıkarılmasıyla ilgili herharıgi bir işlem anlaşıhnaktadır.

o Maden sektöründeki Mal ve Hizmetler

Sondaj ekipınanr, konı,eyör bantları, yönlü kaana teknolojisi, nakliye kamyonlan, hidrolik
ekskavatörler, patlayıcılar ve güç kepçelerinin İran maden sektörtine temini durumunda
yaptınm riski bulunmaktadır. İian'da madenlerde çalışaıı kişilerin güvenliklerinin korunmasını
ve Yaralanmalarının önleırmesini sağlayan mallar, kişisel koruyucu ekipman, güvenlik
c|hazları, havalandırma sistemleri ve alarm sistemleri bu tarıımın dışında tutulmuştur.

BüYüfne, delme, geri doldurma, yakma, kırma, keşif, öğütrne, sınıflandrnna, sulama, su tutma,
manYetik aytnna, maden işlerne, jeofizik ölçme, haritalama hianetleri, ına<len veya taş
ocaklannın işletilmesi, saha hazrlığ ve ilgili iıışaat faaliyetleriııiu İian maden sektörfuıe temini
duruınurrda yaptrnın riski buluırmaktadır. İran ekonomisinin madencilik sektörtınde faaliyet
gösteren kiŞilerin kiŞisel güvenliklerinin korunmasını ve yaralanmalanrun önlenmesini
sağlaYan hizmetler, kurtarma ve kaza ıııüdüale hizrnetleri, temizlik, güvenlik denetimleri ve
Yukanda aÇıklarıaır koruyucu mallann kullarıımı için gerekli hiznetler bu tanınrın dışında
tutulnıuştur.

. İmalat sektörü

İi'an ekonomisinin tiretim sektörtl ifadesinden elle veya makine ile İian içinde ttiketilmek veya
ilıraÇ edilmek üzere üretilen ttlm faaliyetler arılaşılmaktadır. (Bu l«sımda insani ticaret olarak
saYılan han'daki ilaç, tıbbi cihaz, medikal bakım, hıjyen ve temizlik tiıiinleri, sabun, el
tenizleyicileri, solunum clhazı,vaırtilatör, iş grivenliği ekipmarıı, kadın pedi, çocuk bezi, bebek
ve gocuk bakım üriiçıleıjnin yalnızca İran'da kullanılacak olması. ihraç edilmemesi ve İran'a
dtlviz kazandırmaması kaydıyla han'da üretiminin yaptınmlardan istisna futulacağı ifade
edilmektedir. Aynca, tanmsal üninler, gıda, ilaç ve nıedikal clhazların satışının ABD
yaptınm l anndaır i stisna fu tııl acağ belirtilmi ştir. )

o İmalat sektöründeki Mıl ve Hizmetler

han ekonomisiniıı imalat sektöru ile bağlantılı olarak kullanıları mallaı,terimi, hammaddeler,
takınr makineleı'i ve bitıniş üninlerin bileşenleri dahit olnıak :dızere ekipman veya
malzemelerinin han imalat sekiörtlne temini durumunda yaptınm riski bulunmakiadır. iian
ekonomisinin imalat sektöründe faaliyet gösteren kişilerin canlarının korunmasrnı ve
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yaralanmalanfun önlerunesini sağlayarı mallar, kişisel koruyucu ekipman, güvenlik c|haz|arı
ve aiarm sistemieri <iahii oimak uzere bu tanrmrn dışında tutuiınuştur.

Üretim ekipmanınrn yeni kurulumu, ilaveleri, değiştırilmesi. bakımı ve onafimı; İraır
ekonomisinin imalat sektorü için lıammadde tedariki ve İran ekonomisinin iıııalat sektöninde
faaliyet gösteren kişilere dağıtım hizmetleriıri sağlayan kişi ve kurumlaı, yaptınnr riski
altıııdadır. İran ekonomisinin imalat sektöriinele faaliyet gösteren kişilerin ean glivenliğinin
korunmasını ve yaralanmalarının öırlenmesini sağlayan hizmetler, temizlik hizrıetleri,
güvenlik denetimleri ve 1ııkanda açıklaııan koruyucu mallann kullanımı için gerekli hizmetler
bu taııımın dışıııda futulınuştur.

ı Tekstil sektörü

İraır ekonomisinin tekstil sektörü ifadesinden İraır'darı ilıraç edilecek giyim, halı, kumaş, kumaş
veya ilgili mallar dahil olmak üzere İian'daki tekstillerin elyaf sentezi, boyama, dokuma, örme
veya keçeleme faaliyetleri anlaşılmaktadır.

o Tekstil Sektöründeki l\{al ve Hizmetler

İian ekonomisinin tekstil sektörtııde kullanılan veya hizmetleri sağlayan dokuma tezgah|arı,
endtıstııyel dikiş makineleri, endüstriyel yıkayıcılar ve kurutucular ve endtlstriyel nakış
makineleri dahil olmak ınakineler, malzerıreler ve eşyalaı,ın tenıini durumunda yaptırım riski
bulunmaktadır. İian ekonomisinin tekstil sektortlnde faaliyet gösteren kişilenn kişisel
gilvenliğniıı konınınaslnı ve yaralanmalannın önlenmesini sağlayan maIlar, kişisel konıyıeıı
ekipmarr, güvenlik clhaz|arı ve alarm sistemleri bu tanrmın üşında futulmuştuı,.

Tekstil iiretimi için hammadde tedariki ve tekstil tiriinlerinin tasarımr konusunda sunulacak
hizmetlerin İiarı ekonomisi tekstil sektörüne temini durumunda yaptınm riski bulunmaktadır.
İian ekonomisinin tekstil sektöründe faaliyet gösteren kişilerin kişisel güvenliklerinin
korıııımasını ve yara_|aırınalarının önlenmesini sağlayan hizmetler, temizlik hizınet]eri,
güvenlik denetimleri ve yukanda açıklanan koruyucu mallann kullanımı için gerekli hizmetler
bu tanımın dışında tutulrnuştur.

ı Finans sektörü

İran ekonomisinin finans sektöru ifadesinden İraıı'da.Lj bütUn mevduat kuı,uluşları, bankalar,

tasamıf bankaları, para hizmeti işletmeleri, fröst şirketleri, sigorta şirketleri, ınenkul kıymet
aracıları ve bayileıi, vadeli emtia işlemleri ve vadeli opsiyon brokerleri ve bayileri. döviz
tticcarlan, menkul krynretler ve enrtia borsalan, takas şirketleri, yatırım şirketleı,i, çalışan fayda
planları, değerli metaller, taşlar veya mücevheı{erdeki satıcılar ve yukandakileıin heı,hangi

birinin holeling şıı,ketleıi, bağlı 1oınılrışlan veya yan laırulıışlarının anlaşıldığını, finan§

sektöıiınün değerlenürilmesinde bu saylanlarla sınırlı kalınmayabileceği beliıtilmiştir.

İran ekonomisinin yukanda adı geçen sektOrleriyle bağlaııtılı olarak kullanılan önemli mal veya
hizmetlerin han'a veya İran'dan hansferine yöırelik bilerek öıremli bir işlem yapan kişilerin
yaptırrmlar a marvz kalma ri ski bulunm aktaür.

o Finans sektöründeki l}ial ve Hizmetler

İran finaııs kıurımları tarafindan kullanılmak üzere yeni donanını, yazılım ile mevcut donanrın

veya yazı|ım yükseltmeleri ve ilgili hizrnetlerin temini durumunda yaptırım ıiski
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bulunmaktadır. İnsani ticaret ve işlemler ile ABD tarafından izin venlen diğer bazı işlemler bu
kapsamın dışın<ia<iır.
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